
Meij, Drs. Jacob Louis. — Accountant, Directeur van het
Instituut Kuyper. - G-eb. op l Pebr. 1900 te Amsterdam
als zoon van Jacob Louis Meij, ambtenaar bij de Nederl.
Spoorwegen en Belia Mathilda Dupont. - M. is geh. met

Wijnanda Meij-
er. - Uit drc hu-
welijk werden
twee kinderen
geboren, nl. Ja-
cob Louis, geb.
30 Oct. 1926 en
Hendrik, geb.
11 Nov. 1928.-
M. bezocht de

kweekschool
voor onderwij-
zers en behaalde
hier het onder-
wijzersdiploma.
Hij stond eeni-

fen tijd voor de
las, verwierf

nog verschillen-
de acten, w.o. de
bevoegdheden

tot het geven
van middelbaar
onderwijs in.

Boekhouden,
Staathuishoud-
kunde en Staats-

inrichting. Daarna zette hij zijn economische studiën aan



de Nederl. Handelshoogeschool te Rotterdam voort, al-
waar hij achtereenvolgens het doctoraal examen in de eco-
nomische wetenschappen en het examen voor accountant
aflegde. — Van 1929 tot 1933 heeft hij samengewerkt met
Prof. R. Kuyper, als medeleider van het Instituut Kuyper,
dat hij bij het overlijden van zijn associé in 1934 voor eigen
rekening voortzetten. - Het Instituut Kuyper heeft afdee-
lingen te 's-Gravenhage en te Eindhoven. Het neemt een
vooraanstaande plaats in bij het onderwijs, mede dank zij
den uitgelezen staf van leeraren, die aan het Instituut ver-
bonden zijn. Een groot aantal leeraren bij het M.O., Ac-
countants, hoofdambtenaren en hoogere employé's van
part. bedrijven ontvingen er hun opleiding geheel of ge-
deeltelijk. - Behalve M. zelf zijn o.m. Dr. J. C. Choufoer,
Dr. J. G. v. Dillen, J. H. Textor, Dr. J. Valkhoff en Dr.
P. G. v. d. Vliet als docent aan het Instituut verbonden.
Naast zijn functie als leider van het Instituut Kuyper is
M. nog op andere wijze op het gebied van het bandels-
wetenschappelijk onderwijs werkzaam, o.a. als lid van de
examencommissie M.O. Boekhouden, redacteur van het
Maandblad voor het Boekhouden en als leider van cursus-
sen, welke uitgaan van het Nederl. Inst. van Accountants,
van welke organisatie hij lid is. - M. is een liefhebber van
de tennissport en stelt veel belang in de beeldende kun-
sten. — R. Vinkeleskade 61, Amsterdam.


